
Asunto Oy Tampereen Valkolehdokki



Lähellä loistavia ulkoilumaastoja ja uimarantaa.

Lähellä Hervannan palveluja

Maalämmöllä lämpiävä Asunto Oy Tampereen Valkolehdokki on kehittyvälle ja luonnon ympäröimälle 
uudelle Hervantajärven alueelle nouseva kuusikerroksinen kerrostalo, johon valmistuu yhteensä 49 
toimivaa kotia. Harjakattoisen talon päädyn ajaton tiilimuuraus ja korttelin taideteokset korostavat 
rakennuksen yksilöllistä ja modernia arkkitehtuuria. Korttelin keskelle rakentuu naapuruston yhteinen 
suojaisa korttelipiha, jonka hyvin varustellut isot leikkipaikat ja istuskelualueet luovat alueen asukkaille 
yhteisen olohuoneen. 

Asunto Oy Tampereen Valkolehdokki sijaitsee vain kivenheiton päässä ratikkapysäkiltä, jolta viilettää 
Tampereen keskustaan noin 20 minuutissa. Parin pysäkin päässä on Hervanta; eteläisen Tampereen 
suurin keskus kaikkine palveluineen. Kävelyetäisyydeltä löytyvät esimerkiksi suurimpien ketjujen päivit-
täistavarakaupat, lukuisat ravintolat, harrastusmahdollisuudet, terveyspalvelut sekä oppilaitokset 
päiväkodista yliopistoon. 

Parkkialueen osakkeina myytävät autopaikat ovat lämpöpistokkeellisia katospaikkoja sekä lämpöpis-
tokkeellisia pihapaikkoja. Jokaiselle autopaikalle on myös mahdollista toteuttaa sähköauton latausase-
ma. Hervantajärveltä on loistavat ja nopeat yhteydet pääväylille ja edelleen mihin tahansa päin Pirkan-
maata tai Suomea.

Kohteen suunnittelussa on huomioitu nykypäivän asumisen tarpeet ja helppous monipuolisesti. Asun-
noissa on laadukkaat pintamateriaalit ja hyvin varustellut keittiöt sekä runsaasti säilytystilaa. Asuntojen 
pohjat on suunniteltu huolellisesti ja tehokkaasti, eikä hukkaneliöitä synny. Jokaiseen kotiin lisätilaa 
tuovat suuret lasitetut parvekkeet tai terassit asuntopihoineen.

Tampereen Valkolehdokissa on asuntoja moneen tarpeeseen ja elämäntilanteeseen kompaktista 25 
m²:n yksiöstä tilavaan 76,5 m²:n nelikkoon. Kaikilla maantasokerroksen asunnoilla on omat asuntopihat. 
Talon päädyssä sijaitsevien nelikoiden ikkunat aukeavat kolmeen ilmansuuntaan. Kohteen pienemmät 
asunnot tarjoavat oivan vaihtoehdon sijoittajille, onhan lähellä ratikkalinja ja Hervannan oppilaitokset.  

UUSI KOTISI LUONNONLÄHEISELTÄ 
HERVANTAJÄRVELTÄ RATIKKALINJAN VARRELTA



HANKETIEDOT
YHTIÖ:
Asunto osakeyhtiö Tampereen Valkolehdokki
Makkarajärvenkatu 44 C, 33720 Hervanta

AUTOPAIKAT:
13 kpl lämpöpistokkeellista pihapaikkaa
12 kpl lämpöpistokkeellista autokatospaikkaa

YHTEISET TILAT:
Väestönsuoja ja irtaimistovarastot
Pyörävarasto
Lastenvaunu-/apuvälinevarasto
Tekniset tilat

HUONEISTOLUETTELO
1H+KT  25,0 m2   10 kpl
1H+K   26,0 m2   1 kpl
1H+K   27,0 m2   10 kpl
2H+KT   32,0 m2   1 kpl
2H+KT   36,0 m2   6 kpl
2H+K  40,0 m2   5 kpl
2H+K+S  46,0 m2   5 kpl
3H+K+S  66,0 m2   6 kpl
4H+K+S  76,5 m2   5 kpl



© Tampereen kaupunki 2021
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Lähialueen palvelut ja yhteydet Tampereelle yms. 

1. Lähin ratikkapysäkki
2. Hervantajärven ulkoilualue ja uimaranta
3. Helapuiston päiväkoti ja Etelä-Hervannan K-Market
4. Suolijärven ulkoilualue ja uimaranta
5. Tampereen yliopiston Hervannan kampus
6. Kauppakeskus DUO
7. Poliisiammattikorkeakoulu
8. Uimahalli
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TONTTI
Kohde rakennetaan Tampereen Hervantajärven uudelle alueelle osoitteeseen 
Makkarajärvenkatu 44, Tampere.

Asunto Oy Tampereen Valkolehdokki rakennetaan Tampereen kaupungin 
vuokratontille.

ASUNTOJEN VIIMEISTELY
Lattiat: Asuintiloissa vinyylilankku, kylpyhuoneissa, kodinhoitohuoneessa, 
saunoissa ja erillis-wc:ssä keraaminen laatta. 

Seinät: Asuintilojen seinät tasoitettuja ja maalattuja. Kylpyhuoneiden ja wc:iden 
seinät laatoitettuja. Saunojen seinät paneloitu puupaneelilla (tervaleppä). 
Keittiöiden kalustevälit sisustuslevyä. 

Katot: Asuintilojen sisäkatot tasoitettuja ja maalattuja tai roiskatasoitettuja. Kylpy-
huoneiden, wc:iden ja saunojen katot paneloitu puupaneelilla (tervaleppä). 
Talotekniikan vaatimat alakatot ja kotelot asuinhuoneissa tasoitettua ja maalattua 
kipsilevyä. 

ASUNTOJEN VARUSTELU
Keittiöissä kattava kodinkonepaketti: induktioliesitaso, erillisuuni, astianpesu-
kone ja jääpakastinkaappi. 66 m2 ja isommissa asunnoissa erillinen jääkaappi 
sekä pakastin. 46 m2 ja isommissa asunnoissa myös integroidut mikrot. Asunto-
jen kiintokalusteet ovat tehdasvalmisteisia kiintokalusteita suunnitelmien osoit-
tamassa laajuudessa erillisen kalustesuunnitelman mukaan. 

Pyykinhuoltokoneet ovat asukkaan hankinnassa, mutta ne voidaan tarjota 
lisävarusteena. 

Asunnoissa lasitetut parvekkeet ja maantasossa olevissa asunnoissa lasitetut 
terassit. Suositut Visor auringonsuojaverhot voidaan tarjota lisävarusteena.

TALOTEKNIIKKA
Yhtiö liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Vedenkulutuksen mittaus 
toteutetaan asuntokohtaisesti. 

Yhtiön lämmitys toteutetaan maalämmöllä, lämmönjakelujärjestelmänä on 
pääosin vesikiertoinen patterilämmitys. Kylpyhuoneet ja saunat varustetaan 
sähköisellä lattialämmityksellä. 

Asuntojen ilmanvaihto keskitetty koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjest-
elmä varustettuna lämmön talteenotolla. Keittiössä on ilmainvaihtojärjestelmään 
liitetty liesikupu. 

Sähköpisteiden lisäksi asunnot varustetaan yleiskaapelointijärjestelmällä ja 
sähköverkkoon liitetyillä palovaroittimilla. 

AUTOPAIKAT
Tontilla olevat autopaikat ja autokatospaikat erikseen myytäviä osakkeita. Kaikilla 
tontin autopaikoilla on lämmityspistorasia. Sähköautojen latauspisteiden 
toteuttamiselle varaus.

RAKENNUSTAPA







































Havainnekuva asunnon C125 keittiöstä.



Havainnekuva asunnon C131 olohuoneesta.



Havainnekuva asunnon C131 kylpyhuoneesta.



Havainnekuva asunnon C131 keittiöstä ja olohuoneesta.



Havainnekuva asunnon C131 keittiöstä.



Havainnekuva asunnon C125 kylpyhuoneesta ja saunasta.



Havainnekuva asunnon C125 olohuoneesta.





VRP Länsi-Suomi Oy
Postikatu 7 A 2
33100 Tampere

www.vrp.fi
p. 040 3100 333

PERUSTAJAURAKOITSIJA JA MYYNTI

Suunnittelu
Himla Arkkitehdit Oy

Rakentaja pidättää mahdollisuuden muuttaa tämän tiedotteen tietoja ja piirustuksia. Tiedotteessa käytetyt kuvat ovat sisällöltään suuntaa antavia. Etusivun kuvassa ei ole 
esitetty kaikkia lähialueelle rakennettavia rakennuksia. Ilmoitetut huoneistoneliöt voivat muuttua esim. talotekniikan vaatiman tilan puitteissa suunnittelun edetessä. Ostajan 
on tutustuttava myyntiasiakirjoihin ja vahvistettuihin suunnitelmiin kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Tämä tiedote perustuu tilanteeseen 02/2022. Asuntojen mark-
kinoinnissa annettavista tiedoista annetun asetuksen nro 130/2001 mukainen esite on nähtävissä esittelyssä. Tämä ei ole täydellinen rakennustapaseloste. Rakennustapase-
lostuksen saat asunnon myyjältä tai rakentajalta. Mikäli kuluttajan ja yrityksen välille tulee erimielisyyksiä, joita ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottelulla, laki 
kuluttajariitalautakunnasta mahdollistaa asunnon kauppaan liittyvien asioiden käsittelyn kuluttajariitalautakunnassa (www.kuluttajariita.fi).

OP Koti Pirkanmaa Oy LKV
Hämeenkatu 6 A, 3.krs

33100 Tampere
www.op-koti.fi  

opkoti.pirkanmaa@op.fi
010 254 6800 

ESITTELY JA MYYNTI


